
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA PESQUISA - 2017 
Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (PROPPI) 

 
 

XI JIT, VI FÓRUM ITE e I Jornada de Pós-graduação (JPG) PERÍODO 

 Liberação dos Editais  06/03 

 Divulgação da programação do Fórum 06/03 

 Inscrição e Submissão de trabalhos aos editais 08/03 a 16/04 

 Inscrição para a Feira de Exposição 02/05 a 19/05  

 Inscrição nos minicursos do Fórum 02/05 a 19/05  

 Divulgação da lista de trabalhos a serem apresentados na modalidade 

pôster e na modalidade oral (JIT/FÓRUM/JPG) 
12/05 

 Período de realização dos eventos  07/06 a 08/06 

 

PIBICT e PROCIÊNCIA 2017-2018 PERÍODO 

 Liberação dos Editais 06/03 

 Submissão de projetos PIBICT e PROCIÊNCIA, via formulário eletrônico 10/03 a 24/04 

 Divulgação da lista de inscrições homologadas 10/05 

 Resultado da avaliação do mérito do pesquisador 06/06 

 Recursos referentes à avaliação do mérito do pesquisador, via formulário 

eletrônico 

09/06 

 Resultado dos recursos 14/06 

 Divulgação do resultado final 10/07 

 Indicação dos bolsistas (IFRJ e CNPq), com dados da conta corrente e 

entrega dos demais documentos para a PROPPI, via formulário eletrônico 

10/07 a 01/08  

 Prazo para aceite e assinatura do termo de compromisso dos bolsistas 

(aceite do CNPq) 

25/07 a 11/08 

 Prazo máximo para substituição ou cancelamento de bolsista 30/04/2018 

 Apresentação de resultados das pesquisas na XII JIT (2018) Junho/2018 

(previsão) 

 Entrega dos relatórios finais de atividade PIBICT 2017-2018 (relatório final 

e relatório técnico-científico) 

Setembro/2018 

(previsão) 

 Prestação de contas do PROCIÊNCIA 2017-2018 Setembro/2018 

(previsão) 

 
 

EXCLUSIVAMENTE PARA CASOS DE RENOVAÇÃO DE PROJETO 
Será disponibilizado o modelo de relatório parcial de atividades do PIBICT 2016-
2017, que deverá ser anexado ao formulário eletrônico de submissão de Projetos 
para o edital PIBICT/PROCIÊNCIA 2017-2018. 

07/03/2017 

 
 



 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROCIÊNCIA 2016-2017 PERÍODO 

 Liberação do(s) formulário(s) de prestação de contas para download 01/06/2017 

 Entrega da Prestação de contas do PROCIÊNCIA 2016-2017, via formulário 
eletrônico 

01/09/2017 a 
15/09/2017  

 
 

RELATÓRIO PIBICT 2016-2017 PERÍODO 

 Liberação do(s) formulário(s) dos relatórios finais de atividade PIBICT 2016-
2017 para download 

15/07/2017 

 Entrega dos Relatórios finais de atividade PIBICT 2016-2017 (Relatório 
Final de atividade e Relatório Técnico-científico), via formulário eletrônico 

01/09/2017 a 
15/09/2017 

 
 

PIBITI e PROINOVA 2017-2018 PERÍODO 

 Liberação do Edital 06/03 

 Submissão de projetos PIBITI e PROINOVA, via formulário eletrônico 10/03 a 24/04 

 Resultado de homologação dos projetos 10/05 

 Resultado da avaliação do mérito do pesquisador 06/06 

 Recursos referentes à avaliação do mérito do pesquisador, via formulário 

eletrônico 

09/06 

 Liberação dos resultados dos recursos 14/06 

 Divulgação do resultado final 10/07 

 Indicação dos bolsistas com dados da conta corrente e entrega dos demais 

documentos para a PROPPI, via formulário eletrônico 

10/07 a 01/08  

 
 

PROATC 2017 PERÍODO 

 Liberação do edital 14/04 

 Submissão de solicitações 15/05 a 16/06 

 Divulgação da lista de inscrições homologadas 26/06 

 Resultado da avaliação do mérito do pesquisador 04/07 

 Recursos referentes à avaliação do mérito do pesquisador, via 
formulário eletrônico 

05/07 

 Divulgação do resultado final 07/07 

 

PUBLIQUE 2017 PERÍODO 

 Liberação do edital  24/03 



 Recebimentos das propostas 07/04 a 17/11  

 Liberação dos resultados Até 60 dias 
após submissão 

 Recursos 48h após 
resultado 

 Análise dos recursos e resultado final Até 5 dias após 
solicitação 

 Prestação de contas (edital 2016) 15 a 
31/07/2017 

 Prestação de contas (edital 2017)  15 a 
31/07/2018 
(previsão) 

 

PROEDIT 2017 PERÍODO 

 Liberação do Edital 03/07/2017 

 Submissão de propostas, via formulário eletrônico 01/08 a 01/09/2017 

 Divulgação da lista de inscrições homologadas 06/09/2017 

 Resultado da avaliação do mérito do pesquisador 19/09/2017 

 Recursos referentes à avaliação do mérito do pesquisador 20/09/2017 

 Resultado do Recurso 22/09/2017 

 Divulgação do resultado final 25/09/2017 

 
 

PIVICT 2017-2018 PERÍODO 

 Liberação do edital 31/07/2017 

 Período de submissão de projetos 01/09/2017 a 30/04/2018 

 Resultado do processo seletivo Até 30 dias após a submissão do 
projeto 

 Indicação de aluno e envio de plano de trabalho 03/10/2017 a 31/05/2018 

 Início do PIVICT                                                             03/10/2017 a 31/05/2018 

 Término do PIVICT                                                                30/09/2018 

 Entrega dos Relatórios de Atividades do PIVICT 2017-2018 
(Relatório Final e Relatório Técnico Científico), via 
formulário eletrônico 

Setembro/2018 (previsão) 

 
 



 

RELATÓRIO PIVICT 2016-2017 PERÍODO 

 Liberação do(s) formulário(s) dos relatórios finais de atividade para 
download  

15/07/2017 

 Entrega dos Relatórios finais de Atividade do PIVICT 2016-2017 (Relatório 
Final e Relatório Técnico Científico), via formulário eletrônico 

01/09/2017 a 
15/09/2017 

 


